
Bydd angen ichi ddewis o leiaf 3 neu 4 pwnc Safon Uwch.
Pan fyddwch yn dewis eich pynciau Safon Uwch, mae’n bwysig eich bod yn 

dewis y pynciau cywir ar gyfer yr yrfa rydych eisiau ei dilyn.

ARGYMHELLION GYRFAOL

Yn 2020, roedd 169,449 o swyddi fel 
Rheolwyr a Chyfarwyddwyr Adnoddau 
Dynol ym Mhrydain, gyda chyflog blynyddol 
cyfartalog o £50,200.

Gellir defnyddio’r sgiliau y byddwch 
yn eu dysgu wrth astudio busnes mewn 
unrhyw fusnes. Mae’n un o’r sgiliau mwyaf 
trosglwyddadwy i’w gael.

Network 75 sy’n cynnig y nifer uchaf o 
gyrsiau i’r bobl hynny sydd eisiau astudio 
busnes.

Yn 2020 roedd 432,907 o swyddi yn y maes 
Marchnata sy’n cynnwys Cyfarwyddwyr 
Marchnata ac Ymchwilwyr y Farchnad. Y 
cyflog blynyddol cyfartalog yw £53,000.

Roedd 3.49 miliwn o bobl yn gweithio mewn 
swyddi gweinyddol yn 2020. Mae hyn yn 
cynnwys ysgrifenyddion, derbynyddion, 
rheolwyr swyddfa, cynorthwywyr, a’r cyflog 
cyfartalog yw £25,100.

Cyflogwyd 40,732 o actiwarïaid, 
economegwyr ac ystadegwyr ym Mhrydain 
yn 2020 gyda chyflog cyfartalog o £51,700. 

Recriwtiwr economegwyr mwyaf Prydain 
yw Gwasanaeth Economaidd y Llywodraeth 
(GES). GES yw’r corff proffesiynol ar gyfer 
economegwyr ym Mhrydain yn y sector 
cyhoeddus ac mae’n cyflogi dros 1,500 o 
economegwyr sy’n gweithio ar draws mwy na 
30 o adrannau ac asiantaethau’r llywodraeth.
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PYNCIAU CRAIDD HANFODOL

Astudiaethau Busnes

Economeg

Rhaid i chi ddewis o leiaf un o’r pynciau 
craidd hyn:

LLWYBR BUSNES

PYNCIAU A ARGYMHELLIR 
YMHELLACH

BAGLORIAETH 
CYMRU

GWEITHGAREDDAU 
CYFOETHOGI

Cymdeithaseg

Seicoleg

Llenyddiaeth Saesneg

Saesneg Iaith a 
Llenyddiaeth

Hanes

Astudiaethau Crefyddol

Y Gyfraith 

Mathemateg

Llywodraeth a 
Gwleidyddiaeth

Astudiaethau Cyfryngau

TGCh

Y Rhaglen Seren.

Gweithgareddau Menter yr Ifanc.

Her Buddsoddwr Myfyrwyr.

Clwb Dadlau.

Cyfrannwch at ddatblygiad,  
dyluniad a chynnwys y papur  
newydd i fyfyrwyr.

Ymweliadau â phrifysgolion lleol a 
chenedlaethol.

Dosbarthiadau Meistr  
Prifysgolion.

Profiad gwaith, cysgodi a lleoliadau 
gwaith.

Teithiau tramor.

Rydym yn argymell eich bod yn dewis pwnc arall o’r 
rhestr ganlynol i gyd-fynd â’ch astudiaethau:

Yn ystod eich astudiaethau, cewch gyfle i gwblhau 
Prosiect Unigol sy’n rhoi’r rhyddid i chi ganolbwyntio ar 
bwnc astudio o’ch dewis. Byddem yn eich annog i feddwl 
am faes ffocws sy’n ategu eich astudiaethau llwybr ac 
yn cefnogi eich dilyniant i’r brifysgol. Bydd Bagloriaeth 
Cymru yn cyfrif tuag at bwyntiau UCAS.

Argymhellir y pynciau hyn, ond mae opsiynau eraill ar gael. (Gall y dewis 
o bynciau fod yn wahanol ar Gampysau gwahanol, gweler prosbectws 
Coleg Gwent am fanylion.)

Mae’r rhain yn enghreifftiau o weithgareddau a gallant fod yn wahanol ar bob Campws.



BUSNES 
LWYBRAU GYRFA

ADNODDAU DYNOL

Rheolwr AD

Cynghorydd Busnes/

Ymgynghorydd

Swyddog Adnoddau Dynol

ARBENIGOL

Cyfrifydd

Swyddog Gweithredol Marchnata

Datblygwr Cwmni

Arbenigwr Digidol

Entrepreneur

Cyfreithiwr (Cyfraith yn ofynnol)

MARCHNATA

Swyddog Gweithredol Marchnata

Datblygwr Cwmni

Arbenigwr Digidol

Ymchwilydd i’r Farchnad

Swyddog Cyfathrebu

PRIFYSGOLION POBLOGAIDD AR GYFER Y LLWYBRAU HYN

CYFEIRIADAU 

https://a.economicmodeling.com/analyst/?t=3BmL5#h=Ry91m&page=occupation_report 

https://network75.southwales.ac.uk/degreecourses/ 

https://a.economicmodeling.com/analyst/?t=3D3nb#h=T2r5h&page=occupation_report 

https://a.economicmodeling.com/analyst/?t=3D3nb#h=T2r5h&page=occupation_report 

https://a.economicmodeling.com/analyst/?t=3D3nb#h=T2r7q&page=occupation_report 

https://a.economicmodeling.com/analyst/?t=3D3nb#h=T2rnD&page=occupation_report

https://www.prospects.ac.uk/job-profiles/economist#:~:text=The%20UK’s%20largest%20recruiter%20of,30%20
government%20departments%20and%20agencies. 
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